
Soft Opening ērtai piekļuvei
Ērti ielieciet un izņemiet veļu ar Soft Opening sistēmu. Vāks ar spiedpogu un 
mīkstās iekštilpnes durvis padara piekļuvi ērtu un drošu. Bez tam, pateicoties 
atverei augšpusē, jūs skaidri variet saskatīt tilpnes saturu. 

Atsvaidziniet ar Anti-Allergy programmu 
Mūsu efektīvā pretalerģijas programma rūpīgi mazgā, lai no veļas likvidētu 
kairinātājus, mazgāšanas ciklam pievienojot tvaika apstrādi, lai maigi un rūpīgi 
sasniegtu katru auduma šķiedru.

Saglabājiet svaigumu ar SoftPlus iespēju 
Veļa ir mīkstāka un svaigi smaršo ilgāk, izmantojot SoftPlus iespēju. Visa veļa 
tiek vienmērīgi izmērcēta veļas mīkstinātājā pirms pēdējās skalošanas, lai 
katra auduma šķiedra būtu perfekti aprūpēta. 

Ietaupiet enerģiju ar Eco TimeManager
Izbaudiet energoefektīvus mazgāšanas ciklus ar Eco 
TimeManager vai laika pārvadības iespēju. Ietaupiet 
resursus, pielāgojot mazgāšanas cikla garumu savai 
nepieciešamībai, nepieļaujot kompromisu uz kvalitātes 
rēķina. Veļa tiek izmazgāta rūpīgi un efektīvi.

SensiCare sistēma - pielāgota aprūpe īsākā laikā
Mūsu SensiCare sistēma nosver katru ielādi un 
automātiski pielāgo cikla garumu, lai veļa tiktu mazgāta 
tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, novēršot, ka drēbes 
tiktu pārmazgātas, un gādājot, lai apģērbi izskatītos un 
justos labi ilgāk. 

E, 7kg, 1151 rpm, ŪP 41 l/ciklā, Eco valve, liels LCD displejs, Anti-Allergy ar 
tvaiku, Soft-Opening, universāls motors, 77dB

Jūsu ikdiena, mazgāta ar rūpību
600. sērijas augšas ielādes veļas mazgājamā mašīna ar SensiCare sistēmu 
pielāgo programmas ilgumu atbilstoši ievietotās veļas daudzumam. Tā patērē 
tikai tik daudz ūdens, laika un enerģijas, lai perfekti parūpētos par veļu 
neatkarīgi no tās daudzuma. Drēbes izskatās labi divreiz ilgāk.

Priekšrocības un funkcijas

• Liels šķidro kristālu displejs
• Veļas mazgājamā mašīna ar ielādi no augšas
• Programma 'Zīds' īpaši radīta zīda izstrādājumu mazgāšanai
• Mazgāšanas programmas: ieslēgt / izslēgt, Eco 40-60, kokvilna, sintētika, 
smalkā veļa, ātrā 14min, skalošana, izgriešana/atsūknēšana, antialerģijas 
tvaiks, mazuļu veļai, zīds, vilna, sporta, virsdrēbes, džinss 
• Automātiska tvertnes pozicionēšana programmas beigās
• Kājiņas: 2 regulējamas + 2 fiksētas
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Pamatkrāsa Balta
Veļas ietilpība, kg 7
Uzstādīšana brīvstāvoša
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits, 
rpm 1151

Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 78

Motora veids Universāls
Mazgāšanas tehnoloģija Eco valve
Skalošanas sistēma Pret-putu sistēma

Programmu saraksts

ieslēgt / izslēgt, Eco 40-60, kokvilna, 
sintētika, smalkā veļa, ātrā 14min, 

skalošana, izgriešana/atsūknēšana, 
antialerģijas tvaiks, mazuļu veļai, zīds, 

vilna, sporta, virsdrēbes, džinss
Augstums, mm 890
Platums, mm 400
Dziļums, mm 600
Programmas norises indikācijas uz šķidro kristālu displeja
Displeja veids liels LCD
Tīkla spriegums, V 230
Pieslēguma jauda, W 2200
Drošinātājs, A 10
Strāvas vada garums, m 2.4

Mazgāšanas efektivitātes klase A
Atlikušā mitruma daudzums, % 53
Centrifūgas efektivitātes klase B
Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW 77
Energoefektivitātes klase E
Jauda gaidīšanas režīmā, W 0.48
Enerģijas patēriņš, kWh 0.783
Ekonomiskās programmas ilgums 3:25

Produkta specifikācija
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